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نقد و بزرسی دلیل ّاول بز بطالن بیع عین منذوره

ایي استذالل یه صغشا داسد ٍ یه وثشا؛ صغشا ایي است وِ ػیي هٌزٍسُ ،هتؼلّك حك غیش ضذُ استٍ .
وثشا ایيوِ ّشچِ هتؼلّك حك غیش تاضذ ،هله ؼلك ًثَدُ ٍ لاتلیت تیغ سا ًذاسد .ها اتتذا صغسای استذالل سا
تشسسی وشدُ ٍ عسض میکنیم:
ًویتَاى گفت ػیي هٌزٍسُ ،هتؼلّك حك غیش (یؼٌی فمشاء ،ػلواء ،سادات ٍ  )..ضذُ است؛ صیشا آىچِ وِ
دس ایي فشض هتؼلّك ًزس لشاس گشفتِ« ،فعل» است هاًٌذ ذبحِ گَسفٌذ ٍ ،خَد ایي «فؼل» تِ ًَػی هتؼلك حك
دیگشی است ،اهّا التضام تِ ایيوِ حمی تشای دیگشی تِ خَدِ ػیي هٌزٍسُ تؼلّك گشفتِ هطىل است .تٌاتشایي تا
ایي استذالل ًویتَاى گفت تیغِ ػیي هٌزٍسُ تاؼل است.
اهّا استذالل تِ ایيوِ فؼل ،هتؼلك حك دیگشاى ًیست؛ چَى اگش «فؼل» هتؼلك حك دیگشاى تاضذ ،تایذ لاتل
اسماغ تاضذ؛ چشاوِ ّش حمی لاتل اسماغ است ،دس حالی وِ چٌیي ًیست؛ هثالً اگش وسی ًزس وشدُ تاضذ وِ
گَسفٌذی سا تشای فمشاء رتح وٌذ ،اگش توام فمشاء تلذ جوغ ضًَذ ٍ اػالم وٌٌذ ها حمواى سا سالػ وشدین،
ایي حك سالػ ًویضَد؛ پس هؼلَم هیضَد اصالً حك ًیست.
دس پاسخ تِ ایي استذالل گفتِ هیضَد :اوالً :ایيوِ دس هثال فَق اگش ّوِ فمشاء جوغ ضًَذ ٍ تگَیٌذ
حمواى سا سالػ وشدین فایذُای ًذاسد ،تِ ایي خاؼش است وِ دس ایي هثال تشای ػٌَاى فمشاء ًزس ضذُ است ًِ
تشای اضخاظ فمشاء ٍ ،اضخاظ فمشاء دس ایيجا ٍالیتی تش اسماغ حك ًذاسًذ .لزا اگش هیخَاّیذ هثال تضًیذ
تایذ چٌیي تگَییذ وِ «ولیِِّ عنوان یؼٌی حاون ضشع ـ الثتِ اگش تپزیشین حاون ضشع دس ایيجا ٍالیت داسد ـ
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تگَیذ هي حمی سا وِ تشای فمشاست اسماغ وشدم» ،دس ایيجا خیلی ٍاظح ًیست ایي حك لاتل اسماغ ًثاضذ.
ثانیاً :ها لثَل ًذاسین وِ ّوِی حمَق لاتل اسماغ تاضذ ،تلىِ تؼط چیضّا حك ّستٌذ ٍ سایش آثاس حك
سا داسًذ ،اها دس ػیي حال هوىي است تِ دلیل خاصی لاتل اسماغ ًثاضذ ،پس چٌیي ًیست وِ ّش چیضی وِ
لاتل اسماغ ًثاضذ ،حك ًثَدُ ٍ حىن تاضذ.
إن قلتّ :شچٌذ ًزس تِ «فؼل» تؼلّك گشفتِ است ،اهّا چَى «اًجام فؼل» تش ًارس ٍاجة است ٍ فؼل ّن دس
ایيجا هتؼلّك داسد ـ صیشا ؼثیؼت «فؼلی هثل تصذّق» ،چیضی است وِ رات تؼلّك هیتاضذ ـ پس ػیي هٌزٍسُ
ّن تاٍاسؽِ هتؼلك ًزس هیتاضذ ٍ تصشّف دس آى تِ تیغ ٍ اهثال آى ،تصشف دس چیضی است وِ هتؼلّك حك
دیگشاى است ،دس ًتیجِ تیغ ػیي هٌزٍسُ تاؼل هیتاضذ.
قلتّ[ :شچٌذ ایي حشف فیالجولِ دسست است ٍ ضایذ دس هَاسدی تتَاى چٌیي گفت وِ چَى «فؼلی
هثل تصذّق» داسای هتؼلّك است ٍ تِ چیضی تؼلّك گشفتِ است ،پس آى ضیء ّن تا ٍاسؽِ هتؼلّك حك لشاس
هی گیشد ٍ دس ًتیجِ تصشف دس آى جایض ًیست ،اهّا] دس ها ًحي فیِ یؼٌی تاب ًزس ،اص سٍایات ٍ صیغِی ًزس
استفادُ هیضَد وِ آىچِ تِ عنوان حق است ،فمػ تشای خداوند متعال استّ ،شچٌذ هتؼلّك ًزس ،تصذّق تِ
فمشاء ،تولیه تِ ػلواء ٍ اهثال آى تاضذ.
توضیح ذلک :اص صیغِی ًزس یؼٌی هثالً اص «هلل علّٖ تول٘ک هالٖ ّرا للفقساء» استفادُ هیضَد ّوِی آىچِ
وِ تِ ػٌَاى حكّ تصَس هیضَد ،تشای ذات اقدس الهی است ٍ هتؼلّك تولیه ـ هثالً فمشاء ـ ًمطی ًذاسد ٍ
حمی تشای آى ثاتت ًیست ٍ .ایي هؽلة اص تؼط سٍایات تاب ًیض استفادُ هیضَد ،اص جولِ حسٌِی
والصحیحِی صساسُ وِ چٌیي است:
ـ حسنهی کالصحیحهی سراره:

ٍَ [هُحَوَّدُ بِيُ َٗعِقَُبَ] عَيْ عَلِِّٖ بِيِ إِبِسَاِّ٘نَ عَيْ أَبِِِ٘ عَيِ ابِيِ هَحِبَُبٍ عَنيِ ابِنيِ زِاَنابٍ عَنيْ شُزَازََٓ
قَالَ :إِىَّ أُهِّٖ كَاًَتِ جَعَلَتِ عَلََِْ٘ا ًَرْزاً ًَرَزَتِ لِلَِِّ فِٖ بَعِضِ ٍُلْدَِّا فِنٖ ََنِٖءٍ كَاًَنتِ تَََافُنُِ عَلَِ٘نِِ أَىْ
تَصَُمَ ذَلِکَ الََِْ٘مَ الَّرِٕ َٗقْدَمُ فِِِ٘ عَلََِْ٘ا فَََسَجَتِ هَعٌََا إِلَى هَكََّٔ -فَأََْكَلَ عَلٌََِ٘ا صَِ٘اهَُْا فِٖ السَّفَسِ فَلَننِ
ًَدِزِ تَصَُمُ أٍَِ تُفْطِسُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعِفَسٍ

عَيْ ذَلِکَ فَقَالَ :لَا تَصَُمُ فِٖ السَّفَسِ إِىَّ اللََِّ قَدِ ٍَضَعَ عٌََْْنا

حَقَُِّ فِٖ السَّفَسِ ٍَ تَصَُمُ َِّٖ هَا جَعَلَتِ عَلَى ًَفْسَِْا فَقُلْتُ لَُِ :فَوَا ذَا إِىْ قَدِهَتِ إِىْ تَسَكَتِ ذَلِکَ؟ قَالَ :لَنا
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إًِِّٖ أَخَافُ أَىْ تَسَى فِٖ ٍَلَدَِّا الَّرِٕ ًَرَزَتِ فِِِ٘ بَعِضَ هَا تَكْسَُُ.
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ایي سٍایت اص لحاؾ سٌذ توام است ٍ تِ خاؼش پذس ػلی تي اتشاّین یؼٌی اتشاّین تي ّاضن ،اص آى تؼثیش
تِ حسٌِی والصحیحِ هیضَد.
جىاب سرارٌ میگًید :مادرم وذری کزدٌ بًد ،وذری بزای خدا در مًرد بعض فزسوداوش در مًرد چیشی
کٍ اس آن میتزسید بز آن يلد .وذر کزدٌ بًد کٍ آن ريسی کٍ يلدد

بزمیگدزدد ريسٌ بییدزد .سد

مادرم با ما بٍ سًی مکٍ آمد ي مشکل شد بز ما ريسٌ بًدن مادرمان در سدرز ممعودًم اسده کدٍ آن يلدد
بزگشتٍ کٍ ريسٌ گزفتٍ اسه] ي وداوستیم کٍ ريسٌ بییزد یا ایهکٍ افطار کىد .اس امام بدارز

دربدارٌی

آن سؤال کزدم ي حضزت فزمًدود :در سرز ريسٌ وییزدَ ،ماوا خدايود متعال حقش را در سدرز اس مدادرت
بزداشتٍ اسه ي مبعد ًا رضای] ایه ريسٌای را کٍ بزعُدٌا

اسه بییزد .خدمه حضزت عزض کزدم :اگز

مادرم بزگشه ي ایه ريسٌ را ویزفه چی میشًد؟ حضزت فزمًدود :وٍ مایه کار را وکىد] ،میتزسدم کدٍ
مادرت در ایه يلدی کٍ بزایش وذر کزدٌ ،بعض آنچٍ را کٍ خًف آن داشه ببیىد.

اص ایي لسوت سٍایت وِ حعشت فشهَدًذ «إِىَّ اللََِّ قَدِ ٍَضَعَ عٌََْْا حَقَُِّ فِٖ السَّفَسِ» استفادُ هیضَد وِ
«هٌزٍس» حك تشای خذاًٍذ هتؼال است ٍ .احتوال فشق تیي ایيوِ هتؼلّك ًزس ،صَم تاضذ یا هثالً تصذّق تِ
فمشاء یا تولیه هالی تِ ػلواء تاضذ ٍجَد ًذاسد ٍ ،آىجا ّن حك خذاًٍذ هتؼال است وِ ًارس فالى همذاس
پَل سا تِ فمشاء تذّذ یا فالى هال سا تولیه ػلواء وٌذ ٍ حمی تشای هٌزٍس لِ تَلیذ ًویضَد.
تا تَجِ تِ ایي هؽلة ػشض هیوٌین :تؼذ اص فؼلیت ًزس ،چَى آى هال ،هتؼلّك حك خذاًٍذ هتؼال ضذُ
است ٍ ًارس ًسثت تِ آى تیگاًِ ضذُ ،لزا دیگش ًویتَاًذ دس آى هال تصشف وٌذ؛ یؼٌی تصشفات هٌافیِی ًارس
حشام هیتاضذ ٍ اص لحاؾ ٍظؼی ّن تیغ ٍ اهثال آى تاؼل هیتاضذ ،چَى اختیاسی ٍ ٍالیتی تش ػیي هٌزٍسُ
ًذاسد.
ترکس
سیذ یضدی

دس ایيجا فیالجولِ هتؼشض هؽلثی ضذُاًذ ٍ تِ سشػت اص آى گزضتِاًذ ،اهّا اص آىجا وِ

هوىي است ایي هؽلة هَجة اتْام تشای ػذُای تاضذ ،هٌاسة است آى سا همذاسی تَظیح دّین ٍ ،آى
ایيوِ:
اگش دلت وشدُ تاضیذ ها دس تؼط جاّا تؼثیش وشدین وِ هتؼلّك ًزسٍ ،جَب حفؿ داسد ٍ دس تؼط جاّا
مماشاةً هغ تؼط المَم تؼثیش تِ حشهت تصشف وشدین .اهّا حمیمت آى است وِ ًویتَاى تؼثیش تِ «حشهت
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تصشف» وشد ،چَى دلیلی تش حشهت تصشف دس چٌیي ػیٌی ًذاسینّ ،شچٌذ هتؼلّك حك خذاًٍذ هتؼال تاضذ،
لْزا تؼثیش دلیك آى است وِ تگَیین هتؼلّك ًزسٍ« ،جَب حفؿ» داسد؛ چَى هثالً گَسفٌذ تایذ تشای فمشاء رتح
ضَد ،لزا حفؿ آى گَسفٌذ تشای رتح الصم است .تِ تؼثیش دیگش آىچِ وِ ٍاجة است« ،رتح» گَسفٌذ است
ٍ «حفؿ گَسفٌذ» همذهِی تشای «رتح» است ،لزا دس ًظش وساًی وِ همذهِی ٍاجة ،ضشػاً ٍجَب داسد،
حفؿ ایي گَسفٌذ ٍاجة هیضَد .هٌتْا ٍجَتی وِ دس ایيجا ٍجَد داسدٍ ،جَب ضشػی غیشی است ًِ
ٍجَب ضشػی ًفسی ٍ .اگش وسی هاًٌذ ها همذهِی ٍاجة سا ضشػاً ٍاجة ًذاًست ،دس ایي صَست همذهِ
یؼٌی «حفؿ»ٍ ،جَب ػملی غیشی داسد ًِ ٍجَب ضشػی غیشی.
تٌاتشایي ایيوِ دس ولوات تؼط تضسگاى آهذُ است وِ تصشّفِ دس ػیي هٌزٍسُ حشام است ،تؼثیش دلیمی
ًیست ٍ چَى دلیل خاصی تش حشهت تصشف ًیست ،ضایذ ٍجِ ایيوِ چٌیي تؼثیش وشدُاًذ ایي تاضذ وِ:
تسک تصسِّفِ دس هال هٌزٍس [ـ چِ تِ تیغ ٍ چِ تصشفات دیگش ـ] چَى همذهِی ٍاجة یؼٌی حفظ مال
منروز است ،پس ظذ ػام آى یؼٌی هثالً فشٍش هال هٌزٍس حشام است ٍ دس ًتیجِ هؼاهلِ تاؼل هیتاضذ.
عسض میکنیم :ایي تیاى تسیاس ظؼیف است ٍ هثتٌی تش همذهاتی است وِ لاتل اضىال است؛ صیشا اوالً:
ػذم یه ظذ ،همذهِ ظذ دیگش ًیست .ثانیاً :ؼثك هثٌای هختاس تیاى وشدین همذهِی ٍاجة ،ضشػاً ٍاجة
ًیست تلىِ فمػ ٍجَب ػملی غیشی داسد .ثالثاً :فشظاً تپزیشین وِ همذهِی ٍاجةٍ ،اجة است اهّا ها
تشخالف هطَْس ،ظذ ػاهص سا حشام ًویداًین ٍ دس جای خَد ایي هؽلة سا اثثات وشدین .تٌاتشایي فشٍش
ػیي هٌزٍسُ حشام ًیست .زابعاً :فشظاً ظذ ػام آى حشام ّن تاضذ ،حشهت ػملی غیشی داسد ٍ حشهت ػملی
غیشی ـ ووا روشًا فی هحلِ ـ حتّی هَجة تؽالى ػثادت ًیست؛ چِ سسذ تِ تؽالى هؼاهلِ .الثتِ ایيوِ تؼثیش
تِ «ٍجَب حفؿ» وٌین یا «حشهت تصشف» ،فشلی دس ًتیجِ ًْایی ًذاسد؛ چشاوِ هٌجش تِ ػصیاى ٍ حٌث ًزس
ضذُ ٍ دس ًتیجِ تصشف جایض ًیستٍ .لی تا ّوِ ایٌْا هیتَاى گفت دس سیشُی ػمالء ،تصشف دس چٌیي
حمی ،لثیح ٍ هوٌَع است ٍ ،اص ػذم سدع ایي سیشُ ،حشهت ضشػی تصشف ًیض تِ دست هیآیذ ٍ .ایيوِ
چٌیي اهشی راتاً ضشػی است ٍ چِ تسا ًضد ػمالء ضٌاختِ ضذُ ًثاضذ ،هطىلی دس استذالل تِ سیشُ ایجاد
ًویوٌذ؛ چَى تا فشض چٌیي هَظَػی ،سیشُ ػمالء چٌیي است ٍ حتی هیتَاى فشض هطاتِِ هَظَع دس
سیشُ ػمالء ًیض ًوَد .فتأهل.
بسزسی کبسای استدالل
اهّا ًسثت تِ کبسای استدالل وِ ّشچِ هتؼلك حك غیش تاضذ ،هله ؼلك ًثَدُ ٍ لاتلیت تیغ سا ًذاسد.
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تشخی گفتِاًذ ایي وثشا تِ ػٌَاى یه لاػذُی ولی ًیست ٍ ًویتَاى گفت ّش ًَع هحذٍدیتی وِ دس هله
حاصل ضَد ،هاًغ صحت تیغ است ،هگش دس هَسد تؼط چیضّا هثل ٍلف چَى دلیل خاظ ٍجَد داسد ،اها
تِ ػٌَاى یه لاػذُی ولی آى سا لثَل ًذاسین .هثالً اگش وسی هلىص سا تِ هذت پٌج سال اجاسُ تذّذ ،ایي
هله دس ایي هذت هسلَب المنفعة است ٍ تِ یه هؼٌا هله ؼلك ًیست ،اهّا دس ػیي حال تیغ آى هاًؼی
ًذاسد .تٌاتشایي فشظاً دس ها ًحي فیِ ػیي هٌزٍسُ هله ؼلك ًثاضذ ،اهّا تیغ آى هاًؼی ًذاسد.
ػشض هیوٌین :گشچِ ولّیت ایي والم سا لثَل داسین ٍ ٍالؼاً دلیلی ٍجَد ًذاسد وِ هولَن تایذ هله
ؼلك تاضذ تا تتَاًذ هَسد هثادلِ لشاس گیشد ،اهّا دس ها ًحي فیِ حك تِ گًَِای است وِ تا تیغ جوغ ًویضَد ٍ
هاًغ صحت تیغ است؛ چشاوِ دس ها ًحي فیِ حك هستَػة توام آثاس هلىیت است؛ یؼٌی گَسفٌذ تایذ وطتِ
ضَد ٍ افٌاء ضَد ٍ دیگش چیضی تالی ًویهاًذ تا هله دیگشی ضَد ٍ ،ایي دس رات خَدش هاًؼیت تشای تیغ
داسد .چشاوِ گفتین اص صیغِی ًزس ٍ سٍایات تاب استفادُ هیضَد وِ تا فؼلیت ًزس ،ػیي هٌزٍسُ ٍلَ تا
ٍاسؽِ ،هتؼلك حك خذاًٍذ هتؼال هیضَد ،حمی وِ اجاصُ ًویدّذ ػیي تِ هله دیگشی هٌتمل ضَد.
تٌاتشایي تِ ًظش هیسسذ دلیل اٍل توام تاضذ ٍ هیتَاى گفت تؼذ اص فؼلیت ًزس ـ یؼٌی دس صَستی وِ ًزس
هؽلك تاضذ ٍ یا ایيوِ هطشٍغ تاضذ ٍ ضشؼص حاصل ضذُ تاضذ ـ تصشف دس ػیي هٌزٍسُ تِ هثل تیغ جایض
ًیست ،حتی دس ًزس فؼل.
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ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی

 .3البته روشن است که در اینجا فعل باید به گونهای باشد که متعلق و منذور داشته باشد که آن منذور با واسطه بتواندد متعلدق دق وداوندد
متعال شود ،امّا اگز نذر فعل ،متعلق نداشته باشد مثالً نذر کزده که سکوت کند ،در اینجا دیگز وزید و فزوش عين منذوره معنا نددارد .گزچده اگدز
فعلی بدون متعلق باشد ،میتوان فزض کزد وود فعل تحت معامله به صورت اجاسه و غيزه درآید.
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